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ب 

  :الحمد هللا والصالة والسالم على  رسول اهللا    وبعد

/ ا بح  ث مق  دم لنی  ل درج  ة الماج  ستیر م  ن كلی  ة ال  دعوة وأص  ول ال  دین  فھ  ذ
تفسیر القرآن العظیم لإلمام محمد بن الحسن   : شعبة التفسیر وعلوم القرآن بعنوان      

إل  ى ن  وح  م  ن أول س  ورة ٤٠٦األص  بھاني  المع  روف ب  ابن ف  ورك المت  وقي س  نة  
محم د احم د   د سعید محمبنت سھیمة  : الطالبة   دراسة وتحقیق ،  الناس  نھایة سورة   

  .بخاري

ق سمت العم ل إل ى    : وقد اقتضت طبیعة البحث أن یكون وفق الخطة التالی ة     
  :قسمین

 أم  ا ،ما مقدم  ة وتمھی  د الدراس  ة وتتك  ون م  ن ف  صلین ت  سبقھ  : الق  سم األول
المقدم  ة فق  د بین  ت فیھ  ا أھمی  ة الكت  اب واألس  باب الت  ي دعتن  ي إل  ى تحقیق  ھ ویلیھ  ا     

  . العلمیة في عصر المؤلف  وواالجتماعیة السیاسیة التمھید في بیان الحالة

تناول  ت فی  ھ الح  دیث ع  ن حی  اة المؤل  ف الشخ  صیة وآث  اره     :  الف  صل األول
  : جاء مشتمال على المباحث التالیةفالعلمیة 

والدتھ ونشأتھ :  الثانيالمبحث  ،ونسبھ   ولقبھ وكنیتھأسمھ  :  المبحث األول 
المبح ث  ،  تالمی ذه :  الراب ع المبحث  ، ھخوشی:  الثالثالمبحث   ، ورحالتھ ومحنتھ 

 ، مكانتھ العلمیة وثناء العلم اء علی ھ   :  السادسالمبحث   ، مذھبھ وعقیدتھ :  الخامس
  .وفاتھ :  الثامنالمبحث  ، آثاره:  السابعالمبحث 

التعری  ف بالكت  اب المحق  ق وق  د أش  تمل عل  ى تحقی  ق اس  م      : الف  صل الث  اني 
منھج ھ فی ھ وبی ان م صادره المعتم دة فی ھ وقیمت ھ        الكتاب ، وصحة نسبتھ للمؤلف و   

العلمیة و أقوال العلماء فیھ وبیان بع ض المالحظ ات عل ى الكت اب ون سخة الكت اب        
    . ووصفھا وبیان منھج التحقیق

ویلیھا النص المحقق وتلیھ الخاتمة وتحتوي على أھم النتائج      : القسم الثاني 
  .المتنوعة الفھارس 

  . وعلى الھ وصحبھ ومن وااله حمدوصلى اهللا على نبینا م
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Praise be to God, prayer and peace be upon the Messenger of Allah 
and after: 

 This is research is master's degree from the Faculty of Dawa and 
Fundamentals of Religion / section of interpretation and Quranic sciences 
entitled : the great interpretation of the Holy Quran by Imam 
Muhammad ibn al-Hasan Ibn Asbahaani known Ibn Fork of the first -died 
in (406)-, bigining of Surat Noah to the end of Surat Al-Nas, study and 
verification  student: Sohaimah bint Mohammed Saeed Mohammed Ahmed 
Bukhari.  

Owing to the nature of the research it was done according to the 
following plan : divided into two parts: 

 Section I : The study; consists of two Chapters, Introduction and 
preface, the introduction, had shown the importance of the book and 
reasons lead me to verify it, followed by the preface. to reflect the situation 
of political, social and scientific in the era of the author. 

 Chapter I: dealing with the talk about the personal life of the author 
and its scientific detective came encompassing the following:  

First topic : his name, alias name, title and kinship, the second topic : 
the birth and early life and his travels and his ordeal, the third topic: his 
sheikhs, fourth topic: his disciples, Fifth topic: doctrine and faith, Sixth 
topic: status of scientific and scholars praise him, Seventh topic: effects, 
Eighth topic: death.  

Chapter II: Definition of the verfied book, included the verifying to 
the name of the book, and the truth of its author, his method, its original 
sources , its scientific value, revealing some observations on the book and 
the copy of the book, and describing the verification method. 

Section II : Text, followed by the investigator and the conclusion 
contains the main results, followed by various indexes. 

 May Allaah bless our Prophet Muhammad and his family, 
companions and allies. 

  
  

  داءــاإله
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   إلى نبراسي الذي ینیر دربي٠٠قدوتي األولى إلى 
  ل یعطیني بال حدود الذي أعطاني ولم یز الغاليإلى والدي

  إلى الذي حملني بین ذراعیھ طفلة صغیرة
  ریق العلم والصالح فتاة كبیرة وأمسك بیدي لیقودني إلى ط

  إلى من رفعت رأسي عالیًا افتخارًا بھ
  إلى من اقتطعت من راحتھا راحة لي

  إلى من كان یھتف قلبھا لیل نھار بالدعاء لي 
   ذلك النبع الصافي  الحنونةإلى أمي

  وي إلیھ في كل حین  إلى الظل الذي آ
  أقبل القدم قبل الرأس وأقبل اإلصبع قبل الكف

   اهللا أن یجعلكما ذخرًا لنا   وادعوثمار جھدكما یكما أھدي فإل
   لي وألخوتي         ا ویحفظكماأتمنى من اهللا أن  یرعاكمو

  
  

  
  

  شكر وتقدير
  
  

الحم    د هللا رب الع    المین وال    صالة وال    سالم عل    ى أش    رف األنبی    اء       
   .والمرسلین سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین
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ه 

ال   ذي م   ّن عل   ي بإتم   ام ھ   ذه الرس   الة وأس   ألھ    اهللا س   بحانھ وتع   الى أش   كر
  . سبحانھ وتعالى أن ینفع بھا وتكون عونَا لي على طاعتھ

أتق   دم بال   شكر الجزی   ل لجامع   ة أم الق   رى ممثل   ة ف   ي كلی   ة  یطی   ب ل   ي أن 
ش   عبة التف   سیر وعل   وم الق   رآن ،  ق   سم الكت   اب وال   سنة،  ال   دعوة وأص   ول ال   دین

وإتاح  ة الفرص   ة  ،  العل  م وطالب  ھ  م ب   ھ م  ن جھ  ود مبارك  ة لخدم   ة    وعل  ى م  ا تق     
 أروقتھ    ا م    ن عل    وم الكت    اب العزی    ز داخ    ل لینھل    وا ط    الب وطالب    ات العل    م  ل

وال ،  فج    زى اهللا الق    ائمین علیھ    ا خی    ر الج    زاء  ،  ةوظاللھ    ا ال    وافر،  النافع    ة
  . حرمھم أجر العلم وتعلیمھ

 : األس  تاذ ال  دكتور ال  شیخ ف  ضیلة إل  ى  ال  شكر والتق  دیر  كم  ا أتق  دم بجزی  ل   
أم   دني بعط   ف ، وال   ذي   الم   شرف عل   ى ھ   ذه الرس   الة عطی   ة باش   ا محم   دأم   ین

فلق    د ع    املني  ،   الحكم    اءوس    مة،  وأدب الن    بالء ،  وائ    د العلم    اء وف،  اآلب    اء
  : فلھ أقول،  وعطف من غیر ضعف،  بحزم من غیر عنف

  في الثمن  أوفى من الشكر عند اهللا لو كنت أعلم غیر الشكر منزلًة        

  ت من حسٍنـــــــشكرًا على ما أوفی قلبي مطھرًة           أخلصتھا لك من

      :  العالمین الجلیلینوال یفوتني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لشیخّي

 من واالستفادةوالحكم علیھا على مناقشة ھذه الرسالة بالموافقة لتفضلھما 
  . توجیھاتھم السدیدة والمفیدة

  ..اجستیر لكم كل الشكر والتقدیر إلى جمیع أساتذتي في مرحلة الم

 محم   د:  العزی   ززوج   يل ویعج   ز قلم   ي ع   ن ت   سطیر ش   كري وتق   دیري    
ف   شكرًا ل   ك ی   ا زوج   ي    ، والت   شجیع عنوان   ھ  ، بان   ھ فق   د ك   ـان ال   صبر ش   عاره    

   ٠٠٠ قدمتھ لي من دعم مادي ومعنوي على ما

   .. وأخواني وأخواتي جمیعًا فلذات كبدي والشكر موصول لكم بناتي

ك  ل م  ن أع  انني عل  ى ھ  ذا البح  ث ب  رأي س  دید،      إل  ى   ال  شكرم أق  دوأخی  رًا
،  ، أو نح    و ذل    ك ، أو دع    اء بظھ    ر الغی    ب  ، أو إع    ارة كت    اب ول رش    یدـوق    

، ی   وم ال ینف   ع  وأس  أل اهللا تع   الى أن یجع   ل ذل   ك ف   ي می   زان ح   سناتھ ی   وم ال   دین 
  . واهللا تعالى أعلم ، مال وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سلیم

 ھ   ذا البح   ث م   ن إج   ادة وإتق   ان وإح   سان فم   ن ف   ضل اهللا      فم   ا ك   ان ف   ي  
تع    الى وكرم    ھ وتوفیق    ھ، وم    ا ك    ان م    ن نق    ص وخل    ل وخط    أ فم    ن نف    سي       
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